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Τροπολογία 496
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

   2a. Οποιαδήποτε απόφαση κράτους 
μέλους στο πλαίσιο των άρθρων 47 έως 
52 του παρόντος Κανονισμού πρέπει να 
λαμβάνεται σε συμφωνία με τα 
αντιπροσωπευτικά όργανα των 
περιφερειακών αρχών, στη βάση μιας 
μελέτης για τις επιπτώσεις της απόφασης 
σε επίπεδο περιφέρειας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Bearing in mind the involvement of certain European regions in the management of the CAP, 
and the fact that this is an issue of direct concern for regional policies and budgets, regional 
authorities cannot be excluded from decision making.

Τροπολογία 497
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 - παράγραφος 1 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος που έχει εξαιρέσει 
τις ενισχύσεις για αιγοπρόβειο κρέας και 
για βόειο κρέας από το καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης, σύμφωνα με τους όρους των 
άρθρων 67 και 68 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 δύναται να αποφασίσει, 
έως την 1η Αυγούστου 2009 το αργότερο, 
να εξακολουθήσει να εφαρμόζει το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης από το 2010, 
υπό τους όρους που καθορίζονται στο 
παρόν τμήμα και σύμφωνα με την 

1. Κάθε κράτος μέλος που έχει εξαιρέσει 
τις ενισχύσεις για αιγοπρόβειο κρέας και 
για βόειο κρέας από το καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης, σύμφωνα με τους όρους των 
άρθρων 67 και 68 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 θα εφαρμόζει το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης από το 2010, 
σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη
δυνάμει του άρθρου 64 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. 
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απόφαση που ελήφθη δυνάμει του 
άρθρου 64 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Ωστόσο, τα κράτη 
μέλη μπορούν να αποφασίσουν να 
καθορίσουν το μέρος της συνιστώσας του 
εθνικού τους ανωτάτου ορίου που 
προορίζεται για συμπληρωματικές 
ενισχύσεις προς γεωργούς σύμφωνα με το 
άρθρο 55 παράγραφος 1 του παρόντος 
κανονισμού σε επίπεδο χαμηλότερο από 
το καθοριζόμενο δυνάμει του άρθρου 64 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003.

Or. en

Αιτιολόγηση

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.

Τροπολογία 498
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 - παράγραφος 1 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος που έχει εξαιρέσει 
τις ενισχύσεις για αιγοπρόβειο κρέας και 
για βόειο κρέας από το καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης, σύμφωνα με τους όρους των 
άρθρων 67 και 68 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 δύναται να αποφασίσει, 
έως την 1η Αυγούστου 2009 το αργότερο, 
να εξακολουθήσει να εφαρμόζει το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης από το 2010, 
υπό τους όρους που καθορίζονται στο 
παρόν τμήμα και σύμφωνα με την 
απόφαση που ελήφθη δυνάμει του 
άρθρου 64 παράγραφος 1 του κανονισμού 

1. Κάθε κράτος μέλος που έχει εξαιρέσει 
τις ενισχύσεις για αιγοπρόβειο κρέας και 
για βόειο κρέας από το καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης, σύμφωνα με τους όρους των 
άρθρων 67 και 68 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 θα εφαρμόζει το 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης από το 2010, 
σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη 
δυνάμει του άρθρου 64 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. 
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(ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Ωστόσο, τα κράτη 
μέλη μπορούν να αποφασίσουν να 
καθορίσουν το μέρος της συνιστώσας του 
εθνικού τους ανωτάτου ορίου που 
προορίζεται για συμπληρωματικές 
ενισχύσεις προς γεωργούς σύμφωνα με το 
άρθρο 55 παράγραφος 1 του παρόντος 
κανονισμού σε επίπεδο χαμηλότερο από 
το καθοριζόμενο δυνάμει του άρθρου 64 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003.

Or. en

Αιτιολόγηση

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Τροπολογία 499
Giuseppe Castiglione

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 532 - παράγραφος 1 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που κράτος μέλος εξαίρεσε 
ορισμένες ενισχύσεις για 
οπωροκηπευτικά από το καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 68β του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003, εφαρμόζει το καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν τμήμα και 
σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη 
δυνάμει του άρθρου 68β παράγραφοι 1 
και 2 του εν λόγω κανονισμού. 

διαγράφεται

Or. it
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Αιτιολόγηση

A partire dal 2010 la totalita dei pagamenti per gli ortofrutticoli dovra essere inclusa nel 
regime pagamento unico.

Τροπολογία 500
Sergio Berlato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 - παράγραφος 1 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που κράτος μέλος εξαίρεσε 
ορισμένες ενισχύσεις για 
οπωροκηπευτικά από το καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 68β του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003, εφαρμόζει το καθεστώς 
ενιαίας ενίσχυσης υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν τμήμα και 
σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη 
δυνάμει του άρθρου 68β παράγραφοι 1 
και 2 του εν λόγω κανονισμού.

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

A  partire dal 2010 la totalità dei pagamenti per gli ortofrutticoli  dovrà essere inclusa nel 
regime pagamento unico.

Τροπολογία 501
Ιωάννης Γκλαβάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 - παράγραφος 1 - εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  Tα κράτη μέλη μπορούν να παρακρατούν 
μέχρι 10% της συνιστώσας ελαιολάδου 
ώστε να εξασφαλίζουν την κοινοτική 
χρηματοδότηση των προγραμμάτων 
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εργασίας που καταρτίζουν οι 
εγκεκριμένες οργανώσεις φορέων 
σύμφωνα με το άρθρο 103 του ΕK 
1234/07

Or. el

Αιτιολόγηση

Kρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθεί στον παρόντα Kανονισμό και η παρακράτηση υπέρ των 
ελαιουργικών φορέων με βάση το άρθρο 110i (4) του ΕK 1782/2003. Οι αντίστοιχες ενισχύσεις 
προβλέπονται στο άρθρο 103 του κανονισμού (ΕK) 1234/07 και στον(ΕK

Τροπολογία 502
Giuseppe Castiglione

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 - παράγραφος 2 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ανάλογα με την επιλογή κάθε κράτους 
μέλους, η Επιτροπή καθορίζει, με τη 
διαδικασία του άρθρου 128 παράγραφος 2, 
ένα ανώτατο όριο για κάθε άμεση 
ενίσχυση που αναφέρεται, αντίστοιχα, στα 
άρθρα 54, 55 και 56. 

2. Ανάλογα με την επιλογή κάθε κράτους 
μέλους, η Επιτροπή καθορίζει, με τη 
διαδικασία του άρθρου 128 παράγραφος 2, 
ένα ανώτατο όριο για κάθε άμεση 
ενίσχυση που αναφέρεται, αντίστοιχα, στα 
άρθρα 54, 55 .

Or. it

Τροπολογία 503
Sergio Berlato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 - παράγραφος 2 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ανάλογα με την επιλογή κάθε κράτους 
μέλους, η Επιτροπή καθορίζει, με τη 
διαδικασία του άρθρου 128 παράγραφος 2, 
ένα ανώτατο όριο για κάθε άμεση 
ενίσχυση που αναφέρεται, αντίστοιχα, στα 

2. Ανάλογα με την επιλογή κάθε κράτους 
μέλους, η Επιτροπή καθορίζει, με τη 
διαδικασία του άρθρου 128 παράγραφος 2, 
ένα ανώτατο όριο για κάθε άμεση 
ενίσχυση που αναφέρεται, αντίστοιχα, στα 
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άρθρα 54, 55 και 56. άρθρα 54, 55 .

Or. it

Τροπολογία 504
Giuseppe Castiglione

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 - παράγραφος 2 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ανώτατο αυτό όριο ισούται προς τη 
συνιστώσα κάθε τύπου άμεσης ενίσχυσης 
εντός των ανωτάτων ορίων που 
αναφέρονται στο άρθρο 41, 
πολλαπλασιαζόμενη επί τα ποσοστά 
μείωσης που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με τα άρθρα 54, 55 και 56. 

Το ανώτατο αυτό όριο ισούται προς τη 
συνιστώσα κάθε τύπου άμεσης ενίσχυσης 
εντός των ανωτάτων ορίων που 
αναφέρονται στο άρθρο 41, 
πολλαπλασιαζόμενη επί τα ποσοστά 
μείωσης που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με τα άρθρα 54, 55.

Or. it

Τροπολογία 505
Sergio Berlato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 - παράγραφος 2 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ανώτατο αυτό όριο ισούται προς τη 
συνιστώσα κάθε τύπου άμεσης ενίσχυσης 
εντός των ανωτάτων ορίων που 
αναφέρονται στο άρθρο 41, 
πολλαπλασιαζόμενη επί τα ποσοστά 
μείωσης που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με τα άρθρα 54, 55 και 56. 

Το ανώτατο αυτό όριο ισούται προς τη 
συνιστώσα κάθε τύπου άμεσης ενίσχυσης 
εντός των ανωτάτων ορίων που 
αναφέρονται στο άρθρο 41, 
πολλαπλασιαζόμενη επί τα ποσοστά 
μείωσης που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με τα άρθρα 54, 55.

Or. it



AM\739858EL.doc 9/69 PE412.054v01-00

EL

Τροπολογία 506
Neil Parish

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να παρακρατούν 
έως και το 50% της συνιστώσας των 
εθνικών ανωτάτων ορίων που 
αναφέρονται στο άρθρο 41, η οποία 
αντιστοιχεί στις ενισχύσεις για 
αιγοπρόβειο κρέας που απαριθμούνται 
στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 και καταβάλλουν, σε 
ετήσια βάση, συμπληρωματική ενίσχυση 
στους γεωργούς.

διαγράφεται

Η συμπληρωματική ενίσχυση χορηγείται 
στους γεωργούς που εκτρέφουν 
αιγοπρόβατα, υπό τους όρους που 
προβλέπονται στον τίτλο IV κεφάλαιο 1 
τμήμα 7 του παρόντος κανονισμού και 
εντός του ανωτάτου ορίου που 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 53 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Τροπολογία 507
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να παρακρατούν διαγράφεται



PE412.054v01-00 10/69 AM\739858EL.doc

EL

έως και το 50% της συνιστώσας των 
εθνικών ανωτάτων ορίων που 
αναφέρονται στο άρθρο 41, η οποία
αντιστοιχεί στις ενισχύσεις για 
αιγοπρόβειο κρέας που απαριθμούνται 
στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 και καταβάλλουν, σε 
ετήσια βάση, συμπληρωματική ενίσχυση 
στους γεωργούς.
Η συμπληρωματική ενίσχυση χορηγείται 
στους γεωργούς που εκτρέφουν 
αιγοπρόβατα, υπό τους όρους που 
προβλέπονται στον τίτλο IV κεφάλαιο 1 
τμήμα 7 του παρόντος κανονισμού και 
εντός του ανωτάτου ορίου που 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 53 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Τροπολογία 508
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη τα οποία, σύμφωνα με 
το άρθρο 68 παράγραφος 2 στοιχείο α) 
σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003, παρακράτησαν το 
σύνολο ή μέρος της συνιστώσας των 
εθνικών ανωτάτων ορίων που 
αναφέρονται στο άρθρο 41 του παρόντος 
κανονισμού, η οποία αντιστοιχεί στην 
πριμοδότηση θηλαζουσών αγελάδων που 
αναφέρεται στο παράρτημα VI του 

διαγράφεται
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κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 
καταβάλλουν, σε ετήσια βάση, 
συμπληρωματική ενίσχυση στους 
γεωργούς.
Η συμπληρωματική ενίσχυση χορηγείται 
για τη διατήρηση θηλαζουσών αγελάδων, 
υπό τους όρους που προβλέπονται στον 
τίτλο IV κεφάλαιο 1 τμήμα 8 του 
παρόντος κανονισμού και εντός του 
ανωτάτου ορίου που καθορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2.
2. Το 2010 και το 2011, τα κράτη μέλη τα 
οποία, σύμφωνα με το άρθρο 68 
παράγραφος 1, το άρθρο 68 
παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ii) ή το 
άρθρο 68 παράγραφος 2 στοιχείο β) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, 
παρακράτησαν το σύνολο ή μέρος της 
συνιστώσας των εθνικών ανωτάτων 
ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 41 του 
παρόντος κανονισμού, η οποία 
αντιστοιχεί στην πριμοδότηση σφαγής 
μόσχων, στην πριμοδότηση σφαγής 
βοοειδών πλην των μόσχων ή στην 
πριμοδότηση αρρένων βοοειδών, 
δύνανται να καταβάλουν 
συμπληρωματική ενίσχυση στους 
γεωργούς. Οι συμπληρωματικές 
ενισχύσεις χορηγούνται για τη σφαγή 
μόσχων, τη σφαγή βοοειδών πλην των 
μόσχων ή την εκτροφή αρρένων 
βοοειδών, υπό τους όρους που 
προβλέπονται στον τίτλο IV κεφάλαιο 1 
τμήμα 8. Η συμπληρωματική ενίσχυση 
καταβάλλεται μέχρι το 50% του επιπέδου 
που εφαρμόζεται δυνάμει του άρθρου 68 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και 
εντός του ανωτάτου ορίου που 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 53 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
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market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Τροπολογία 509
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη τα οποία, σύμφωνα με 
το άρθρο 68 παράγραφος 2 στοιχείο α) 
σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003, παρακράτησαν το 
σύνολο ή μέρος της συνιστώσας των 
εθνικών ανωτάτων ορίων που 
αναφέρονται στο άρθρο 41 του παρόντος 
κανονισμού, η οποία αντιστοιχεί στην 
πριμοδότηση θηλαζουσών αγελάδων που 
αναφέρεται στο παράρτημα VI του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 
καταβάλλουν, σε ετήσια βάση, 
συμπληρωματική ενίσχυση στους 
γεωργούς.

διαγράφεται

Η συμπληρωματική ενίσχυση χορηγείται 
για τη διατήρηση θηλαζουσών αγελάδων, 
υπό τους όρους που προβλέπονται στον 
τίτλο IV κεφάλαιο 1 τμήμα 8 του 
παρόντος κανονισμού και εντός του 
ανωτάτου ορίου που καθορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2.
2. Το 2010 και το 2011, τα κράτη μέλη τα 
οποία, σύμφωνα με το άρθρο 68 
παράγραφος 1, το άρθρο 68 
παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ii) ή το 
άρθρο 68 παράγραφος 2 στοιχείο β) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, 
παρακράτησαν το σύνολο ή μέρος της 
συνιστώσας των εθνικών ανωτάτων 
ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 41 του 
παρόντος κανονισμού, η οποία 
αντιστοιχεί στην πριμοδότηση σφαγής 
μόσχων, στην πριμοδότηση σφαγής 
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βοοειδών πλην των μόσχων ή στην 
πριμοδότηση αρρένων βοοειδών, 
δύνανται να καταβάλουν 
συμπληρωματική ενίσχυση στους 
γεωργούς. Οι συμπληρωματικές 
ενισχύσεις χορηγούνται για τη σφαγή 
μόσχων, τη σφαγή βοοειδών πλην των 
μόσχων ή την εκτροφή αρρένων 
βοοειδών, υπό τους όρους που 
προβλέπονται στον τίτλο IV κεφάλαιο 1 
τμήμα 8. Η συμπληρωματική ενίσχυση 
καταβάλλεται μέχρι το 50% του επιπέδου 
που εφαρμόζεται δυνάμει του άρθρου 68 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και 
εντός του ανωτάτου ορίου που 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 53 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.

Τροπολογία 510
Kyösti Virrankoski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη τα οποία, σύμφωνα με το 
άρθρο 68 παράγραφος 2 στοιχείο α) 
σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003, παρακράτησαν το σύνολο 
ή μέρος της συνιστώσας των εθνικών 
ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στο 
άρθρο 41 του παρόντος κανονισμού, η 
οποία αντιστοιχεί στην πριμοδότηση 
θηλαζουσών αγελάδων που αναφέρεται 

1. Τα κράτη μέλη τα οποία (α), σύμφωνα 
με το άρθρο 68 παράγραφος 2 στοιχείο α) 
σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003, παρακράτησαν το σύνολο 
ή μέρος της συνιστώσας των εθνικών 
ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στο 
άρθρο 41 του παρόντος κανονισμού, η 
οποία αντιστοιχεί στην πριμοδότηση 
θηλαζουσών αγελάδων που αναφέρεται 
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στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 καταβάλλουν, σε ετήσια 
βάση, συμπληρωματική ενίσχυση στους 
γεωργούς. 

στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 καταβάλλουν, σε ετήσια 
βάση, συμπληρωματική ενίσχυση στους 
γεωργούς. 

Η συμπληρωματική ενίσχυση χορηγείται 
για τη διατήρηση θηλαζουσών αγελάδων, 
υπό τους όρους που προβλέπονται στον 
τίτλο IV κεφάλαιο 1 τμήμα 8 του παρόντος 
κανονισμού και εντός του ανωτάτου ορίου 
που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 53 
παράγραφος 2.

Η συμπληρωματική ενίσχυση χορηγείται 
για τη διατήρηση θηλαζουσών αγελάδων, 
υπό τους όρους που προβλέπονται στον 
τίτλο IV κεφάλαιο 1 τμήμα 8 του παρόντος 
κανονισμού και εντός του ανωτάτου ορίου 
που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 53 
παράγραφος 2.

Or. en

((See AM 512)

Αιτιολόγηση

As with the suckler cow premium, coupling should be retained for the slaughter premium for 
calves and the special  male premium, since otherwise the sectors would be seriously 
endangered.

Τροπολογία 511
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 - παράγραφος 1 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη τα οποία, σύμφωνα με το 
άρθρο 68 παράγραφος 2 στοιχείο α) 
σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003, παρακράτησαν το σύνολο 
ή μέρος της συνιστώσας των εθνικών 
ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στο 
άρθρο 41 του παρόντος κανονισμού, η 
οποία αντιστοιχεί στην πριμοδότηση 
θηλαζουσών αγελάδων που αναφέρεται 
στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 καταβάλλουν, σε ετήσια 
βάση, συμπληρωματική ενίσχυση στους
γεωργούς. 

1. Τα κράτη μέλη τα οποία, σύμφωνα με το 
άρθρο 68 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003, παρακράτησαν το σύνολο 
ή μέρος της συνιστώσας των εθνικών 
ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στο 
άρθρο 41 του παρόντος κανονισμού, η 
οποία αντιστοιχεί στην πριμοδότηση 
θηλαζουσών αγελάδων ή στην ειδική 
πριμοδότηση που αναφέρεται στο 
παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003 καταβάλλουν, σε ετήσια 
βάση, συμπληρωματική ενίσχυση στους 
γεωργούς. 

Or. es
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Τροπολογία 512
Kyösti Virrankoski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  1α. (β) βάσει του άρθρου 68, παράγραφος 
1 ή 68, παράγραφος 2 (β) του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003 παρακράτησαν όλο 
ή μέρος της συνιστώσας των εθνικών 
ανωτάτων ορίων που προβλέπονται στο 
άρθρο 41 του παρόντος Κανονισμού και η 
οποία αντιστοιχεί στην πριμοδότηση 
σφαγής μόσχων ή στην ειδική 
πριμοδότηση αρρένων βοοειδών που 
αναφέρεται στο παράρτημα VI του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 
καταβάλλουν, σε ετήσια βάση, 
συμπληρωματική ενίσχυση στους 
γεωργούς. Η συμπληρωματική ενίσχυση 
χορηγείται για τη σφαγή μόσχων ή για 
την εκτροφής αρρένων βοοειδών, υπό 
τους όρους που προβλέπονται στον 
τίτλο IV κεφάλαιο 1 τμήμα 8 του 
παρόντος κανονισμού και εντός του 
ανωτάτου ορίου που καθορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

As with the suckler cow premium, coupling should be retained for the slaughter premium for 
calves and the special  male premium, since otherwise the sectors would be seriously 
endangered.
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Τροπολογία 513
Kyösti Virrankoski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το 2010 και το 2011, τα κράτη μέλη τα 
οποία, σύμφωνα με το άρθρο 68 
παράγραφος 1, το άρθρο 68 παράγραφος 2 
στοιχείο α) σημείο ii) ή το άρθρο 68 
παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003, παρακράτησαν το 
σύνολο ή μέρος της συνιστώσας των 
εθνικών ανωτάτων ορίων που αναφέρονται 
στο άρθρο 41 του παρόντος κανονισμού, η 
οποία αντιστοιχεί στην πριμοδότηση 
σφαγής μόσχων, στην πριμοδότηση 
σφαγής βοοειδών πλην των μόσχων ή στην 
πριμοδότηση αρρένων βοοειδών, 
δύνανται να καταβάλουν συμπληρωματική 
ενίσχυση στους γεωργούς. Οι 
συμπληρωματικές ενισχύσεις χορηγούνται 
για τη σφαγή μόσχων, τη σφαγή βοοειδών 
πλην των μόσχων ή την εκτροφή αρρένων 
βοοειδών, υπό τους όρους που 
προβλέπονται στον τίτλο IV κεφάλαιο 1 
τμήμα 8. Η συμπληρωματική ενίσχυση 
καταβάλλεται μέχρι το 50% του επιπέδου 
που εφαρμόζεται δυνάμει του άρθρου 68 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και 
εντός του ανωτάτου ορίου που καθορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 
του παρόντος κανονισμού. 

2. Το 2010 και το 2011, τα κράτη μέλη τα 
οποία, σύμφωνα με το άρθρο 68 
παράγραφος 1, το άρθρο 68 παράγραφος 2 
στοιχείο α) σημείο ii) ή το άρθρο 68 
παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003, παρακράτησαν το 
σύνολο ή μέρος της συνιστώσας των 
εθνικών ανωτάτων ορίων που αναφέρονται 
στο άρθρο 41 του παρόντος κανονισμού, η 
οποία αντιστοιχεί στην πριμοδότηση 
σφαγής μόσχων, στην πριμοδότηση 
σφαγής βοοειδών πλην των μόσχων , 
δύνανται να καταβάλουν συμπληρωματική 
ενίσχυση στους γεωργούς. Οι 
συμπληρωματικές ενισχύσεις χορηγούνται 
για τη σφαγή μόσχων, τη σφαγή βοοειδών 
πλην των μόσχων , υπό τους όρους που 
προβλέπονται στον τίτλο IV κεφάλαιο 1 
τμήμα 8. Η συμπληρωματική ενίσχυση 
καταβάλλεται μέχρι το 50% του επιπέδου 
που εφαρμόζεται δυνάμει του άρθρου 68 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και 
εντός του ανωτάτου ορίου που καθορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 
του παρόντος κανονισμού.  

Or. en
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Τροπολογία 514
Jan Mulder, Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το 2010 και το 2011, τα κράτη μέλη τα 
οποία, σύμφωνα με το άρθρο 68 
παράγραφος 1, το άρθρο 68 παράγραφος 2 
στοιχείο α) σημείο ii) ή το άρθρο 68 
παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003, παρακράτησαν το 
σύνολο ή μέρος της συνιστώσας των 
εθνικών ανωτάτων ορίων που αναφέρονται 
στο άρθρο 41 του παρόντος κανονισμού, η 
οποία αντιστοιχεί στην πριμοδότηση 
σφαγής μόσχων, στην πριμοδότηση 
σφαγής βοοειδών πλην των μόσχων ή στην 
πριμοδότηση αρρένων βοοειδών, δύνανται 
να καταβάλουν συμπληρωματική ενίσχυση 
στους γεωργούς. Οι συμπληρωματικές 
ενισχύσεις χορηγούνται για τη σφαγή 
μόσχων, τη σφαγή βοοειδών πλην των 
μόσχων ή την εκτροφή αρρένων βοοειδών, 
υπό τους όρους που προβλέπονται στον 
τίτλο IV κεφάλαιο 1 τμήμα 8. Η 
συμπληρωματική ενίσχυση καταβάλλεται 
μέχρι το 50% του επιπέδου που 
εφαρμόζεται δυνάμει του άρθρου 68 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και 
εντός του ανωτάτου ορίου που καθορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 
του παρόντος κανονισμού.  

2. Το 2010 και το 2011, τα κράτη μέλη τα 
οποία, σύμφωνα με το άρθρο 68 
παράγραφος 1, το άρθρο 68 παράγραφος 2 
στοιχείο α) σημείο ii) ή το άρθρο 68 
παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003, παρακράτησαν το 
σύνολο ή μέρος της συνιστώσας των 
εθνικών ανωτάτων ορίων που αναφέρονται 
στο άρθρο 41 του παρόντος κανονισμού, η 
οποία αντιστοιχεί στην πριμοδότηση 
σφαγής μόσχων, στην πριμοδότηση 
σφαγής βοοειδών πλην των μόσχων ή στην 
πριμοδότηση αρρένων βοοειδών, θα
καταβάλουν συμπληρωματική ενίσχυση 
στους γεωργούς. Οι συμπληρωματικές 
ενισχύσεις χορηγούνται για τη σφαγή 
μόσχων, τη σφαγή βοοειδών πλην των 
μόσχων ή την εκτροφή αρρένων βοοειδών, 
υπό τους όρους που προβλέπονται στον 
τίτλο IV κεφάλαιο 1 τμήμα 8. Η 
συμπληρωματική ενίσχυση καταβάλλεται 
μέχρι το 50% του επιπέδου που 
εφαρμόζεται δυνάμει του άρθρου 68 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και 
εντός του ανωτάτου ορίου που καθορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 
του παρόντος κανονισμού.  

Or. en

Αιτιολόγηση

In order to ensure a level playing field, member states should be obliged to decouple the 
slaughtering premium for calves, the slaughtering premium for animals other than for calves 
and the special male premium, in the same way and pace.
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Τροπολογία 515
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 - παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  2a. Οι ταύροι που εκτρέφονται για
ταυρομαχίες αποκλείονται από τις 
ενισχύσεις των παραγράφων 1 και 2.

Or. de

Τροπολογία 516
Giuseppe Castiglione

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρακρατούν, έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2011, έως και το 50% της 
συνιστώσας των εθνικών ανωτάτων 
ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 41 του 
παρόντος κανονισμού, η οποία 
αντιστοιχεί σε ντομάτες σύμφωνα με την 
απόφαση που ελήφθη κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 68β παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

διαγράφεται

Στην περίπτωση αυτή και εντός του 
ανώτατου ορίου που καθορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 
του παρόντος κανονισμού, το οικείο 
κράτος μέλος καταβάλλει, σε ετήσια 
βάση, συμπληρωματική ενίσχυση στους 
γεωργούς.
Η συμπληρωματική ενίσχυση 
καταβάλλεται στους γεωργούς που 
παράγουν ντομάτες, υπό τους όρους που 
προβλέπονται στον τίτλο IV κεφάλαιο 1 
τμήμα 5 του παρόντος κανονισμού.
2. Τα κράτη μέλη παρακρατούν, 
σύμφωνα με την απόφαση που έλαβαν 
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κατ’ εφαρμογή του άρθρου 68β 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003:
α) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, έως και 
το 100% της συνιστώσας των εθνικών 
ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στο 
άρθρο 41 του παρόντος κανονισμού, η 
οποία αντιστοιχεί σε καλλιέργειες 
οπωροκηπευτικών, πλην των ετήσιων 
καλλιεργειών που απαριθμούνται στο 
τρίτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου· 
και
β) από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2012, έως και το 75% της 
συνιστώσας των εθνικών ανωτάτων 
ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 41 του 
παρόντος κανονισμού, η οποία 
αντιστοιχεί σε καλλιέργειες 
οπωροκηπευτικών, πλην των ετήσιων 
καλλιεργειών που απαριθμούνται στο 
τρίτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
Στην περίπτωση αυτή και εντός του 
ανώτατου ορίου που καθορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2, 
το οικείο κράτος μέλος καταβάλλει, σε 
ετήσια βάση, συμπληρωματική ενίσχυση 
στους γεωργούς.
Η συμπληρωματική ενίσχυση χορηγείται 
στους γεωργούς που παράγουν ένα ή 
περισσότερα από τα ακόλουθα 
οπωροκηπευτικά, όπως προσδιορίζεται 
από το οικείο κράτος μέλος, υπό τους 
όρους που προβλέπονται στον τίτλο IV 
κεφάλαιο 1 τμήμα 5:
a) νωπά σύκα,
β) νωπά εσπεριδοειδή,
γ) επιτραπέζια σταφύλια,
δ) αχλάδια,
ε) ροδάκινα και νεκταρίνια· και
στ) δαμάσκηνα «d'Ente».
3. Η συνιστώσα των εθνικών ανωτάτων 
ορίων που αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 2 είναι εκείνη που 
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καθορίζεται στο παράρτημα IX.

Or. it

Αιτιολόγηση

A partire dal 2010 la totalità dei pagamenti per gli ortofrutticoli  dovrà essere inclusa nel 
regime pagamento unico

Τροπολογία 517
Sergio Berlato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρακρατούν, έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2011, έως και το 50% της 
συνιστώσας των εθνικών ανωτάτων 
ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 41 του 
παρόντος κανονισμού, η οποία 
αντιστοιχεί σε ντομάτες σύμφωνα με την 
απόφαση που ελήφθη κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 68β παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

διαγράφεται

Στην περίπτωση αυτή και εντός του 
ανώτατου ορίου που καθορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 
του παρόντος κανονισμού, το οικείο 
κράτος μέλος καταβάλλει, σε ετήσια 
βάση, συμπληρωματική ενίσχυση στους 
γεωργούς.
Η συμπληρωματική ενίσχυση 
καταβάλλεται στους γεωργούς που 
παράγουν ντομάτες, υπό τους όρους που 
προβλέπονται στον τίτλο IV κεφάλαιο 1 
τμήμα 5 του παρόντος κανονισμού.
2. Τα κράτη μέλη παρακρατούν, 
σύμφωνα με την απόφαση που έλαβαν 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 68β
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003:
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α) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, έως και 
το 100% της συνιστώσας των εθνικών 
ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στο 
άρθρο 41 του παρόντος κανονισμού, η 
οποία αντιστοιχεί σε καλλιέργειες 
οπωροκηπευτικών, πλην των ετήσιων 
καλλιεργειών που απαριθμούνται στο 
τρίτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου· 
και
β) από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2012, έως και το 75% της 
συνιστώσας των εθνικών ανωτάτων 
ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 41 του 
παρόντος κανονισμού, η οποία 
αντιστοιχεί σε καλλιέργειες 
οπωροκηπευτικών, πλην των ετήσιων 
καλλιεργειών που απαριθμούνται στο 
τρίτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
Στην περίπτωση αυτή και εντός του 
ανώτατου ορίου που καθορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2, 
το οικείο κράτος μέλος καταβάλλει, σε 
ετήσια βάση, συμπληρωματική ενίσχυση 
στους γεωργούς.
Η συμπληρωματική ενίσχυση χορηγείται 
στους γεωργούς που παράγουν ένα ή 
περισσότερα από τα ακόλουθα 
οπωροκηπευτικά, όπως προσδιορίζεται 
από το οικείο κράτος μέλος, υπό τους 
όρους που προβλέπονται στον τίτλο IV 
κεφάλαιο 1 τμήμα 5:
a) νωπά σύκα,
β) νωπά εσπεριδοειδή,
γ) επιτραπέζια σταφύλια,
δ) αχλάδια,
ε) ροδάκινα και νεκταρίνια· και
στ) δαμάσκηνα «d'Ente».
3. Η συνιστώσα των εθνικών ανωτάτων 
ορίων που αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 2 είναι εκείνη που 
καθορίζεται στο παράρτημα IX.

Or. it



PE412.054v01-00 22/69 AM\739858EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

A partire dal 2010 la totalità dei pagamenti per gli ortofrutticoli  dovrà essere inclusa nel 
regime pagamento unico

Τροπολογία 518
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  3α. Οποιαδήποτε απόφαση κράτους 
μέλους στο πλαίσιο των άρθρων 53 έως 
56 του παρόντος Κανονισμού πρέπει να 
λαμβάνεται σε συμφωνία με τα 
αντιπροσωπευτικά όργανα των 
περιφερειακών αρχών, στη βάση μιας 
μελέτης για τις επιπτώσεις της απόφασης 
σε επίπεδο περιφέρειας. 

Or. en

Τροπολογία 519
Constantin Dumitriu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όλοι οι γεωργοί λαμβάνουν δικαιώματα, 
των οποίων η μοναδιαία αξία υπολογίζεται 
διαιρώντας το ανώτατο όριο που 
αναφέρεται στο άρθρο 41 διά του αριθμού 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα 
με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 

1. Όλοι οι γεωργοί λαμβάνουν δικαιώματα, 
των οποίων η μοναδιαία αξία υπολογίζεται 
διαιρώντας το ανώτατο όριο που 
αναφέρεται στο άρθρο 41 διά του αριθμού 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα 
με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 

Τα νέα κράτη μέλη μπορούν να αυξήσουν 
την μοναδιαία περιφερειακή αξία αυτών 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης για όσους 
γεωργούς έχουν λάβει ενίσχυση στο 
πλαίσιο των άμεσων αντισταθμιστικών 
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πληρωμών ή του παλαιού καθεστώτος 
ενισχύσεων που προβλέπεται από τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

Or. ro

Αιτιολόγηση

În momentul trecerii la SPU noile state membre ar trebui să aibă aceleaşi condiţii şi termene 
pentru a alege modelul de sprijin direct potrivit. Neavând posibilitatea să aplice modelul 
istoric sau cel parţial regionalizat al SPU, trebuie să li se ofere posibilitatea să dezvolte o 
schemă hibrid care să ia în considerare problemele sensibile ale sectoarelor acoperite de 
plăţile complementare.

Τροπολογία 520
Constantin Dumitriu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  3a. Σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, 
βάσει της περιόδου του πρώτου έτους 
εφαρμογής του καθεστώτος των ενιαίων 
στρεμματικών ενισχύσεων και αφού 
δώσει τη συγκατάθεσή της η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, τα νέα κράτη μέλη μπορούν να 
προτείνουν ιστορική περίοδο αναφοράς 
κατά τρία χρόνια αποκλίνουσα από 
εκείνην που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο, 
υπό τον όρο ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν 
επηρεάζει τις προσδοκίες των γεωργών 
ούτε και τις αποφάσεις ως προς το είδος 
παραγωγής.

Or. ro

Αιτιολόγηση

În momentul trecerii la SPU noile state membre ar trebui să aibă aceleaşi condiţii şi termene 
pentru a alege modelul de sprijin direct potrivit. Neavând posibilitatea să aplice modelul 
istoric sau cel parţial regionalizat al SPU, trebuie să li se ofere posibilitatea să dezvolte o 
schemă hibridă  care să ia în considerare problemele sensibile ale sectoarelor acoperite de 
plăţile complementare. 
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Τροπολογία 521
Constantin Dumitriu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 - παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  3β. Σε δεόντως δικαιολογημένες 
περιπτώσεις, όσα νέα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν τη διάταξη του άρθρου 61, 
παράγραφος 1, εδάφιο β), μπορούν, μέχρι 
την 1η Αυγούστου του έτους που 
προηγείται του έτους θέσπισης του 
καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής 
ενίσχυσης, και εφόσον τηρούν τις γενικές 
αρχές των κοινοτικών κανονισμών, να 
αποφασίσουν να προβούν στην 
προσέγγιση των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο , από 
το δεύτερο ήδη έτος εφαρμογής του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης. Προς το 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη μπορούν να 
διαφοροποιήσουν σταδιακά τα 
δικαιώματα ενίσχυσης, τηρώντας 
τουλάχιστον τρεις προκαθορισμένες 
ετήσιες φάσεις, και βάσει αντικειμενικών 
και αμερόληπτων κριτηρίων. 

Or. ro

Αιτιολόγηση

În momentul trecerii la SPU noile state membre ar trebui să aibă aceleaşi condiţii şi termene 
pentru a alege modelul de sprijin direct potrivit. Neavând posibilitatea să aplice modelul 
istoric sau cel parţial regionalizat al SPU, trebuie să li se ofere posibilitatea să dezvolte o 
schemă hibrid care să ia în considerare problemele sensibile ale sectoarelor acoperite de 
plăţile complementare. Mecanismele de aproximare propuse de Comisie ar trebui să se aplice 
şi noilor state membre.



AM\739858EL.doc 25/69 PE412.054v01-00

EL

Τροπολογία 522
Maria Petre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή 
εξαιρετικών περιστάσεων που αναφέρονται 
στο άρθρου 36 παράγραφος 1, ο γεωργός 
μπορεί να μεταβιβάζει τα δικαιώματα 
ενίσχυσής του χωρίς γη μόνον αφού 
ενεργοποιήσει, κατά την έννοια του 
άρθρου 35, τουλάχιστον το 80% των 
δικαιωμάτων του κατά τη διάρκεια ενός 
τουλάχιστον ημερολογιακού έτους ή, αφού 
παραδώσει οικειοθελώς στο εθνικό 
απόθεμα όλα τα δικαιώματα ενίσχυσης που 
δεν έχει χρησιμοποιήσει κατά το πρώτο 
έτος εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης.  

3. Πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή 
εξαιρετικών περιστάσεων που αναφέρονται 
στο άρθρου 36 παράγραφος 1, ο γεωργός 
μπορεί να μεταβιβάζει τα δικαιώματα 
ενίσχυσής του χωρίς γη μόνον αφού 
ενεργοποιήσει, κατά την έννοια του 
άρθρου 35, τουλάχιστον το 70% των 
δικαιωμάτων του κατά τη διάρκεια ενός 
τουλάχιστον ημερολογιακού έτους ή, αφού 
παραδώσει οικειοθελώς στο εθνικό 
απόθεμα όλα τα δικαιώματα ενίσχυσης που 
δεν έχει χρησιμοποιήσει κατά το πρώτο 
έτος εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης.  

Or. ro

Αιτιολόγηση

Exista circumstante altele decât cele mentionate la articolul 36(1) sau specificitati regionale 
care pot împiedica activarea a 80% din 

Τροπολογία 523
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 - εδάφιο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  Από το 2010 και μετά, όσα κράτη μέλη το 
αποφασίσουν, μπορούν να αποσυνδέσουν 
τις ειδικές ενισχύσεις υπέρ των 
παραγωγών ρυζιού, πρωτεϊνούχων, 
αποξηραμένης χορτονομής και καρπών 
με κέλυφος.
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Or. es

Τροπολογία 524
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εντάσσουν από το 2010 τη 
στήριξη που διατίθεται δυνάμει των 
καθεστώτων συνδεδεμένης στήριξης που 
αναφέρονται στο παράρτημα X σημεία I, II 
και III στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης 
σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται 
στο παρόν κεφάλαιο. 

Τα κράτη μέλη μπορούν να εντάξουν από 
το 2010 τη στήριξη που διατίθεται δυνάμει 
των καθεστώτων συνδεδεμένης στήριξης 
που αναφέρονται στο παράρτημα X 
σημεία I, II και III στο καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης σύμφωνα με τους κανόνες που 
ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο. 

Or. es

Τροπολογία 525
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 65 διαγράφεται
Ένταξη της εξαιρούμενης συνδεδεμένης 

στήριξης από το καθεστώς ενιαίας
ενίσχυσης

1. Τα ποσά που αναφέρονται στο 
παράρτημα XI τα οποία ήταν διαθέσιμα 
για συνδεδεμένη στήριξη δυνάμει των 
καθεστώτων που αναφέρονται στο 
παράρτημα X σημείο I κατανέμονται από 
τα κράτη μέλη μεταξύ των γεωργών των 
σχετικών τομέων με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια, λαμβάνοντας 
υπόψη, ιδίως, τη στήριξη που έλαβαν οι 
εν λόγω γεωργοί, άμεσα ή έμμεσα, στο 
πλαίσιο των σχετικών καθεστώτων 
στήριξης κατά τη διάρκεια ενός ή 



AM\739858EL.doc 27/69 PE412.054v01-00

EL

περισσότερων ετών της περιόδου 2005 
έως 2008.
2. Τα κράτη μέλη αυξάνουν την αξία των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχουν οι 
ενδιαφερόμενοι γεωργοί βάσει των ποσών 
που προκύπτουν από την εφαρμογή της 
παραγράφου 1.
Η αύξηση της αξίας ανά δικαίωμα 
ενίσχυσης ανά γεωργό υπολογίζεται 
υποδιαιρώντας το ποσό που αναφέρεται 
στο προηγούμενο εδάφιο διά του αριθμού 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης κάθε 
ενδιαφερόμενου γεωργού.
Ωστόσο, σε περίπτωση που γεωργός 
σχετικού τομέα δεν κατέχει κανένα 
δικαίωμα ενίσχυσης, του χορηγούνται 
δικαιώματα ενίσχυσης των οποίων:
α) ο αριθμός ισούται προς τον αριθμό
των εκταρίων που δηλώνει σύμφωνα με 
το άρθρο 36 παράγραφος 1 για το έτος 
ένταξης του καθεστώτος συνδεδεμένης 
στήριξης στο καθεστώς ενιαίας στήριξης·
β) η αξία καθορίζεται υποδιαιρώντας το 
ποσό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο 
διά του αριθμού που καθορίζεται 
σύμφωνα με το στοιχείο α).

Or. es

Αιτιολόγηση

Algunos sectores deberían conservar una parte de la ayuda acoplada, como es el caso del 
arroz. La propia Comisión Europea reconoce que el desacoplamiento de las ayudas a este 
cultivo puede provocar graves problemas de pérdida de superficie sembrada.
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Τροπολογία 526
Jan Mulder, Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα ποσά που αναφέρονται στο 
παράρτημα XI τα οποία ήταν διαθέσιμα για 
συνδεδεμένη στήριξη δυνάμει των 
καθεστώτων που αναφέρονται στο 
παράρτημα X σημείο I κατανέμονται από 
τα κράτη μέλη μεταξύ των γεωργών των 
σχετικών τομέων με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια, λαμβάνοντας 
υπόψη, ιδίως, τη στήριξη που έλαβαν οι εν 
λόγω γεωργοί, άμεσα ή έμμεσα, στο 
πλαίσιο των σχετικών καθεστώτων 
στήριξης κατά τη διάρκεια ενός ή 
περισσότερων ετών της περιόδου 2005 έως 
2008.  

1. Τα ποσά που αναφέρονται στο 
παράρτημα XI τα οποία ήταν διαθέσιμα για 
συνδεδεμένη στήριξη δυνάμει των 
καθεστώτων που αναφέρονται στο 
παράρτημα X σημείο I κατανέμονται από 
τα κράτη μέλη μεταξύ των γεωργών των 
σχετικών τομέων με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια, λαμβάνοντας 
υπόψη, ιδίως, τη στήριξη που έλαβαν οι εν 
λόγω γεωργοί, άμεσα ή έμμεσα, στο 
πλαίσιο των σχετικών καθεστώτων 
στήριξης ή ποσοστώσεων παραγωγής 
κατά τη διάρκεια ενός ή περισσότερων 
ετών της περιόδου 2005 έως 2011.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Reference periods have to be as representative as possible. Since a further decoupling of the 
potato starch payments will start from marketing year 2011/2012, Member States should be 
given the option to use a more recent reference year, which will probably more 
representative.

Τροπολογία 527
Esther De Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 - παράγραφος 1 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα ποσά που αναφέρονται στο 
παράρτημα XI τα οποία ήταν διαθέσιμα για 
συνδεδεμένη στήριξη δυνάμει των 
καθεστώτων που αναφέρονται στο 
παράρτημα X σημείο I κατανέμονται από 
τα κράτη μέλη μεταξύ των γεωργών των 

1. Τα ποσά που αναφέρονται στο 
παράρτημα XI τα οποία ήταν διαθέσιμα για 
συνδεδεμένη στήριξη δυνάμει των 
καθεστώτων που αναφέρονται στο 
παράρτημα X σημείο I κατανέμονται από 
τα κράτη μέλη μεταξύ των γεωργών των 
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σχετικών τομέων με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια, λαμβάνοντας 
υπόψη, ιδίως, τη στήριξη που έλαβαν οι εν 
λόγω γεωργοί, άμεσα ή έμμεσα, στο 
πλαίσιο των σχετικών καθεστώτων 
στήριξης κατά τη διάρκεια ενός ή 
περισσότερων ετών της περιόδου 2005 έως 
2008.  

σχετικών τομέων με αντικειμενικά και
αμερόληπτα κριτήρια, λαμβάνοντας 
υπόψη, ιδίως, τη στήριξη που έλαβαν οι εν 
λόγω γεωργοί, άμεσα ή έμμεσα, στο 
πλαίσιο των σχετικών καθεστώτων 
στήριξης κατά τη διάρκεια ενός ή 
περισσότερων ετών της περιόδου 2005 έως 
2008.  Τα κράτη μέλη μπορούν πάντως να 
επιλέξουν μια πιο πρόσφατη 
αντιπροσωπευτική περίοδο βάσει 
αντικειμενικών και αμερόληπτων 
κριτηρίων.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Het is van belang om een zo representatief mogelijke periode te gebruiken voor de integratie 
van de gekoppelde steun. Dit levert een waarheidsgetrouw beeld op en is eerlijk ten opzichte 
van de landbouwer.

Τροπολογία 528
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα ποσά που αναφέρονται στο 
παράρτημα XI τα οποία ήταν διαθέσιμα για 
συνδεδεμένη στήριξη δυνάμει των 
καθεστώτων που αναφέρονται στο 
παράρτημα X σημείο I κατανέμονται από 
τα κράτη μέλη μεταξύ των γεωργών των 
σχετικών τομέων με αντικειμενικά και 
αμερόληπτα κριτήρια, λαμβάνοντας 
υπόψη, ιδίως, τη στήριξη που έλαβαν οι εν 
λόγω γεωργοί, άμεσα ή έμμεσα, στο 
πλαίσιο των σχετικών καθεστώτων 
στήριξης κατά τη διάρκεια ενός ή 
περισσότερων ετών της περιόδου 2005 έως 
2008. 

1.a) Τα ποσά που αναφέρονται στο 
παράρτημα XI τα οποία ήταν διαθέσιμα για 
συνδεδεμένη στήριξη δυνάμει των 
καθεστώτων που αναφέρονται στο 
παράρτημα X σημείο I κατανέμονται από 
τα κράτη μέλη κατά κύριο λόγο μεταξύ 
των γεωργών των σχετικών τομέων με 
αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, 
λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τη στήριξη που 
έλαβαν οι εν λόγω γεωργοί, άμεσα ή 
έμμεσα, στο πλαίσιο των σχετικών 
καθεστώτων στήριξης κατά τη διάρκεια 
ενός ή περισσότερων ετών της περιόδου 
2005 έως 2008.

Or. de
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Τροπολογία 529
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  1.β) Σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, τα
κράτη μέλη μπορούν να κατανέμουν 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων τα 
οριζόμενα στο άρθρο 1α ποσά εν όλω ή εν 
μέρει σε όλους τους γεωργούς, των 
οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται στη 
συγκεκριμένη περιφέρεια. 

Or. de

Τροπολογία 530
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Τα κράτη μέλη αυξάνουν την αξία των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχουν οι 
ενδιαφερόμενοι γεωργοί βάσει των ποσών 
που προκύπτουν από την εφαρμογή της 
παραγράφου 1.  

(2) Τα κράτη μέλη μπορούν να αυξάνουν 
την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
κατέχουν οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί βάσει 
των ποσών που προκύπτουν από την 
εφαρμογή της παραγράφου 1. 

Or. de
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Τροπολογία 531
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που κράτος μέλος δεν 
λαμβάνει την απόφαση που αναφέρεται 
στο άρθρο 53 παράγραφος 1 πρώτο 
εδάφιο, τα ποσά που ήταν διαθέσιμα για 
συνδεδεμένη στήριξη δυνάμει των 
καθεστώτων που αναφέρονται στο 
παράρτημα X σημείο III εντάσσονται στο 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με 
τις διατάξεις που ορίζονται στο 
άρθρο 66..

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Article is rendered obsolete.

Τροπολογία 532
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που κράτος μέλος δεν 
λαμβάνει την απόφαση που αναφέρεται 
στο άρθρο 53 παράγραφος 1 πρώτο 
εδάφιο, τα ποσά που ήταν διαθέσιμα για 
συνδεδεμένη στήριξη δυνάμει των 
καθεστώτων που αναφέρονται στο 
παράρτημα X σημείο III εντάσσονται στο 
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με 
τις διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 66.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Article is rendered obsolete.

Τροπολογία 533
Jan Mulder, Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 5 - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ 
ΤΑΜΕΙΑ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Or. en

Αιτιολόγηση

Following amendments on Article 68, paragraph 1.

Τροπολογία 534
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν, έως την 1η Αυγούστου 2009 
το αργότερο, να χρησιμοποιήσουν από το 
2010 και μετέπειτα έως το 10% των 
εθνικών ανωτάτων ορίων τους που 
αναφέρονται στο άρθρο 41 για τη 
χορήγηση στήριξης στους γεωργούς: 

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν, έως την 1η Αυγούστου 2009 
το αργότερο, να χρησιμοποιήσουν από το 
2010 και μετέπειτα έως το 20% των 
εθνικών ανωτάτων ορίων τους που 
αναφέρονται στο άρθρο 41 για τη 
χορήγηση στήριξης στους γεωργούς: 

Or. es
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Τροπολογία 535
Lutz Goepel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν, έως την 1η Αυγούστου 2009
το αργότερο, να χρησιμοποιήσουν από το 
2010 και μετέπειτα έως το 10% των 
εθνικών ανωτάτων ορίων τους που 
αναφέρονται στο άρθρο 41 για τη 
χορήγηση στήριξης στους γεωργούς: 

(1) Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν, έως την 1η Ιανουαρίου 
2010 το αργότερο, και ακολούθως στο 
διάστημα από 1η Οκτωβρίου 2011 έως το 
αργότερο 1η Ιανουαρίου 2012, να 
χρησιμοποιήσουν από το 2010 και/ή από 
το 2012 έως το 12% των εθνικών 
ανωτάτων ορίων τους που αναφέρονται 
στο άρθρο 41 για τη χορήγηση στήριξης 
στους γεωργούς:  

Or. de

Αιτιολόγηση

Der den Mitgliedstaaten gebotene Spielraum sollte auf 12% angehoben werden, wobei es 
jedoch zweckmässig erscheint, die Verwendung eines Anteils von 2% für die 
Ernteversicherung zu gewährleisten. Ausserdem benötigen die Mitgliedstaaten einen längeren 
Zeitraum um zu beschließen, ob sie eine Anwendung durch Artikel 68 durchführen wollen. 

Τροπολογία 536
Lutz Goepel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν, έως την 1η Αυγούστου 
2009 το αργότερο, να χρησιμοποιήσουν 
από το 2010 και μετέπειτα έως το 10% των 
εθνικών ανωτάτων ορίων τους που 
αναφέρονται στο άρθρο 41 για τη 
χορήγηση στήριξης στους γεωργούς:  

(1) Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν, να χρησιμοποιήσουν από το 
2010 και μετέπειτα έως το 12% των 
εθνικών ανωτάτων ορίων τους που 
αναφέρονται στο άρθρο 41 για τη 
χορήγηση στήριξης στους γεωργούς:  

Or. de
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Αιτιολόγηση

Der den Mitgliedstaaten gebotene Spielraum sollte auf 12% angehoben werden und sollte 
ihnen auch Flexibilität bei der Nutzung diese Artikels gewährleistet werden.

Τροπολογία 537
Peter Baco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν, έως την 1η Αυγούστου 2009 
το αργότερο, να χρησιμοποιήσουν από το 
2010 και μετέπειτα έως το 10% των 
εθνικών ανωτάτων ορίων τους που 
αναφέρονται στο άρθρο 41 για τη 
χορήγηση στήριξης στους γεωργούς: 

1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν, έως την 1η Αυγούστου 2009 
το αργότερο, να χρησιμοποιήσουν από το 
2010 και μετέπειτα έως το 15% των 
εθνικών ανωτάτων ορίων τους που 
αναφέρονται στο άρθρο 41 για τη 
χορήγηση στήριξης στους γεωργούς: 

Or. sk

Αιτιολόγηση

Možnosť navýšenia finančnej obálky považujeme za opodstatnené z dôvodu výraznejšieho 
pozitívneho dopadu tohoto správneho 

Τροπολογία 538
Kyösti Virrankoski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν, έως την 1η Αυγούστου 2009 
το αργότερο, να χρησιμοποιήσουν από το 
2010 και μετέπειτα έως το 10% των 
εθνικών ανωτάτων ορίων τους που 
αναφέρονται στο άρθρο 41 για τη 
χορήγηση στήριξης στους γεωργούς: 

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν, έως την 1η Αυγούστου 2009 
το αργότερο, να χρησιμοποιήσουν από το 
2010 και μετέπειτα έως το 15% των 
εθνικών ανωτάτων ορίων τους που 
αναφέρονται στο άρθρο 41 για τη 
χορήγηση στήριξης στους γεωργούς: 
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Or. en

Αιτιολόγηση

The proportions of their ceilings available to Member States should be increased to 15%. 
There has to be enough money and flexibility to proposed actions.

Τροπολογία 539
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν, έως την 1η Αυγούστου 2009 
το αργότερο, να χρησιμοποιήσουν από το 
2010 και μετέπειτα έως το 10% των 
εθνικών ανωτάτων ορίων τους που 
αναφέρονται στο άρθρο 41 για τη 
χορήγηση στήριξης στους γεωργούς: 

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν, έως την 1η Αυγούστου 2009 
το αργότερο, να χρησιμοποιήσουν από το 
2010 και μετέπειτα έως το 15% των 
εθνικών ανωτάτων ορίων τους που 
αναφέρονται στο άρθρο 41 για τη 
χορήγηση στήριξης στους γεωργούς: 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Il convientde laisser aux Etats membres des possibilités plus importantes de mise en oeuvre 
de soutiens spécifiques, répondant à leurs contraintes propres.

Τροπολογία 540
Maria Petre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν, έως την 1η Αυγούστου 2009 
το αργότερο, να χρησιμοποιήσουν από το 
2010 και μετέπειτα έως το 10% των 
εθνικών ανωτάτων ορίων τους που 

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν, έως την 1η Αυγούστου 2009 
το αργότερο, να χρησιμοποιήσουν από το 
2010 και μετέπειτα έως το 15% των 
εθνικών ανωτάτων ορίων τους που 
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αναφέρονται στο άρθρο 41 για τη 
χορήγηση στήριξης στους γεωργούς: 

αναφέρονται στο άρθρο 41 για τη 
χορήγηση στήριξης στους γεωργούς: 

Or. ro

Αιτιολόγηση

Procentul de 10% propus nu este suficient pentru formarea fondurilor necesare unor noi 
masuri strategice de politici publice. Pentru noile state membre care aloca plati directe la 
nivelul de doar 35% în 2009, 45% în 2010 si ajung la 100% începând cu anul 2016, sumele 
ce se vor constitui pe baza acestui articol nu vor fi

Τροπολογία 541
Jan Mulder, Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν, έως την 1η Αυγούστου 
2009 το αργότερο, να χρησιμοποιήσουν 
από το 2010 και μετέπειτα έως το 10%
των εθνικών ανωτάτων ορίων τους που 
αναφέρονται στο άρθρο 41 για τη 
χορήγηση στήριξης στους γεωργούς:  

1. Τα κράτη μέλη δύνανται, για κάθε 
ημερολογιακό έτος, να αποφασίζουν  
μέχρι την 1η Αυγούστου του 
προηγούμενου έτους, να χρησιμοποιήσουν 
έως το 5% των εθνικών ανωτάτων ορίων 
τους που αναφέρονται στο άρθρο 41 για τη 
χορήγηση στήριξης στους γεωργούς:  

Or. en

Τροπολογία 542
Constantin Dumitriu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν, έως την 1η Αυγούστου 2009 
το αργότερο, να χρησιμοποιήσουν από το 
2010 και μετέπειτα έως το 10% των 
εθνικών ανωτάτων ορίων τους που 
αναφέρονται στο άρθρο 41 για τη 

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν, έως την 1η Αυγούστου 2009 
το αργότερο, να χρησιμοποιήσουν από το 
2010 και μετέπειτα έως το 10% των 
εθνικών ανωτάτων ορίων τους που 
αναφέρονται στο άρθρο 41, ή έως το 15% 
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χορήγηση στήριξης στους γεωργούς:  αυτών των ανωτάτων ορίων για όσα νέα 
κράτη μέλη δεν έχουν επιτύχει το 
ανώτατο όριο του 100% της σταδιακής 
εφαρμογής, στο οποίο προστίθενται οι 
εξοικονομήσεις που πραγματοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο του πρώτου και του δεύτερου 
πυλώνα, για τη χορήγηση στήριξης στους 
γεωργούς:  

Or. ro

Αιτιολόγηση

Plafonul de 10% nu este suficient pentru formarea fondurilor necesare unor noi măsuri 
strategice de politici publice în statele noi membre care alocă plăţi directe la nivelul de doar 
35% în 2009, 45% în 2010 şi ajung la 100%  din anul 2016. Sumele ce se vor constitui nu vor 
fi suficiente, de aceea propunem reconsiderarea stabilirii nivelului de deducţie să fie de 15% 
pentru cei cu phasing in, precum şi includerea altor economii realizate de la Pilonul I şi 
Pilonul II

Τροπολογία 543
Esther De Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν, έως την 1η Αυγούστου 2009 
το αργότερο, να χρησιμοποιήσουν από το 
2010 και μετέπειτα έως το 10% των 
εθνικών ανωτάτων ορίων τους που 
αναφέρονται στο άρθρο 41 για τη 
χορήγηση στήριξης στους γεωργούς:  

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν, έως την 1η Αυγούστου 2009 
το αργότερο, να χρησιμοποιήσουν από το 
2010 και μετέπειτα έως το 10% των 
εθνικών ανωτάτων ορίων τους που 
αναφέρονται στο άρθρο 41 , ή μέχρι 
ποσοστού 50% των ποσών που 
προκύπτουν από τη βάσει του άρθρου 9, 
παράγραφος 4 διαφοροποίηση,  για τη 
χορήγηση στήριξης στους γεωργούς:  

Or. nl

Αιτιολόγηση

Voor wat betreft artikel 68 moet de mogelijkheid voor de lidstaten bestaan om tot 50% van de 
uit artikel 9, lid 4 vrijkomende modulatiegelden te gebruiken voor artikel 68. Zo krijgt de 
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lidstaat de mogelijkheid om het geld dichter bij de landbouwer

Τροπολογία 544
Stéphane Le Foll

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν, έως την 1η Αυγούστου 
2009 το αργότερο, να χρησιμοποιήσουν
από το 2010 και μετέπειτα έως το 10% των 
εθνικών ανωτάτων ορίων τους που 
αναφέρονται στο άρθρο 41 για τη 
χορήγηση στήριξης στους γεωργούς:  

1. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν από το 
2010 και μετέπειτα έως το 10% των 
εθνικών ανωτάτων ορίων τους που 
αναφέρονται στο άρθρο 41 για τη 
χορήγηση στήριξης στους γεωργούς:  

Το μέτρο αυτό είναι προαιρετικό στα
κράτη μέλη που είχαν επιλέξει
παλαιότερα την περιφερειακή εφαρμογή
του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης ή που
προβλέπουν να το εφαρμόσουν προσεχώς, 
δυνάμει των άρθρων 47 και 48, ή που 
προβλέπουν να προβούν σε αναθεώρηση 
των δικαιωμάτων ενίσχυσης δυνάμει του 
άρθρου 49. Η παρούσα διάταξη δεν ισχύει
στα νέα κράτη μέλη. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

L’article 68 donne la possibilité aux Etats membres de procéder à une forme de redistribution 
des aides directes à l’intérieur du premier pilier et écarte toute obligation de cofinancement. 
Tel que proposé par la Commission il n’est pas obligatoire. Dans l’hypothèse d’un refus de 
certains Etats membres d’y recourir, ajouté à un probable faible niveau d’augmentation 
supplémentaire  de la modulation, les effets redistributifs du bilan de santé seraient quasiment 
nuls, alors que la répartition des aides directes reste inéquitable dans l’Union européenne et 
que les écarts de revenus entre les agriculteurs ont tendance à s’accroître, principalement 
sous l’effet de la hausse des prix agricoles. Rendre le dispositif de l’article 68 obligatoire 
dans les Etats membres qui n’ont pas encore engagé de correction dans la distribution du 
soutien public à leurs agriculteurs ou qui ne prévoient pas de le faire par la régionalisation 
ou par la révision de leurs droits à paiements, permettrait d’apporter plus de légitimité dans 
le soutien apporté à l’agriculture. 



AM\739858EL.doc 39/69 PE412.054v01-00

EL

Τροπολογία 545
Κατερίνα Μπατζελή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν, έως την 1η Αυγούστου 2009
το αργότερο, να χρησιμοποιήσουν από το 
2010 και μετέπειτα έως το 10% των 
εθνικών ανωτάτων ορίων τους που 
αναφέρονται στο άρθρο 41 για τη 
χορήγηση στήριξης στους γεωργούς:

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν, έως την 1η Αυγούστου του 
έτους που προηγείται της εφαρμογής του 
παρακρατήματος το αργότερο, να 
χρησιμοποιήσουν από το 2010 και 
μετέπειτα έως το 10% των εθνικών 
ανωτάτων ορίων τους που αναφέρονται 
στο άρθρο 41 για τη χορήγηση στήριξης 
γενικά στους γεωργούς πλήρους 
απασχόλησης ή στις οργανώσεις ή 
ομάδες παραγωγών:

Or. el

Τροπολογία 546
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν, έως την 1η Αυγούστου 2009 
το αργότερο, να χρησιμοποιήσουν από το 
2010 και μετέπειτα έως το 10% των 
εθνικών ανωτάτων ορίων τους που 
αναφέρονται στο άρθρο 41 για τη 
χορήγηση στήριξης στους γεωργούς:  

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν, έως την 1η Αυγούστου 2009 
το αργότερο, να χρησιμοποιήσουν από το 
2010 και μετέπειτα έως το 10% των 
εθνικών ανωτάτων ορίων τους που 
αναφέρονται στο άρθρο 41 και που 
αντιστοιχούν σε καθένα από τους τομείς 
που ορίζει το Παράρτημα IV του 
Κανονισμού 1782/2003 για τη χορήγηση 
στήριξης στους γεωργούς:  

Or. es
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Τροπολογία 547
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν, έως την 1η Αυγούστου 2009 
το αργότερο, να χρησιμοποιήσουν από το 
2010 και μετέπειτα έως το 10% των 
εθνικών ανωτάτων ορίων τους που 
αναφέρονται στο άρθρο 41 για τη 
χορήγηση στήριξης στους γεωργούς:  

(1) Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν, έως την 1η Αυγούστου 2009 
το αργότερο, να χρησιμοποιήσουν από το 
2010 και μετέπειτα έως το 10% των 
εθνικών ανωτάτων ορίων τους που 
αναφέρονται στο άρθρο 41 για τη 
χορήγηση ολοκληρωμένης στήριξης στους 
γεωργούς με σκοπό την προαγωγή 
αειφόρων μορφών παραγωγής:  

Or. de

Τροπολογία 548
Esther De Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να
αποφασίσουν, έως την 1η Αυγούστου 
2009 το αργότερο, να χρησιμοποιήσουν 
από το 2010 και μετέπειτα έως το 10% 
των εθνικών ανωτάτων ορίων τους που 
αναφέρονται στο άρθρο 41 για τη 
χορήγηση στήριξης στους γεωργούς:  

1. Τα κράτη μέλη δύνανται κατ΄έτος πριν 
από την 1η Αυγούστου να αποφασίζουν
εάν θα χρησιμοποιήσουν από την έναρξη 
του επόμενου ημερολογιακού έτους έως το 
10% των εθνικών ανωτάτων ορίων τους 
που αναφέρονται στο άρθρο 41 για τη 
χορήγηση στήριξης στους γεωργούς:  

Or. nl
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Τροπολογία 549
Jan Mulder, Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) για: διαγράφεται
(i) συγκεκριμένους τύπους γεωργίας που 
είναι σημαντικοί για την προστασία ή την 
αναβάθμιση του περιβάλλοντος,
(ii) τη βελτίωση της ποιότητας των 
γεωργικών προϊόντων, ή
(iii) τη βελτίωση της εμπορίας των 
γεωργικών προϊόντων·

Or. en

Αιτιολόγηση

The measures that are proposed by the Commission under points a, b and c of article 68, 
paragraph 1 can already be taken by the Member States under the existing rural development 
regulation, more specifically under articles 32, 33, 37 and 39 of that regulation. Introducing 
the same kind of measures under the 1st pillar of the CAP would mean double legislation. 
Moreover, rural development measures are cofinanced by the Member States for good 
reasons. Allowing Member States to take the same kind of measures under the 1st pillar 
without the cofinancing obligation, could have negative impact on the careful implementation 
of such measures.

Τροπολογία 550
Κατερίνα Μπατζελή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - στοιχείο α) - σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) συγκεκριμένους τύπους γεωργίας που 
είναι σημαντικοί για την προστασία ή την 
αναβάθμιση του περιβάλλοντος,

i) γεωργικές καλλιέργειες και 
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις φιλικές ως 
προς το περιβάλλον και ορθολογικής 
διαχείρισης των υδάτινων πόρων,

Or. el
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Τροπολογία 551
Esther De Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - στοιχείο α) - σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) συγκεκριμένους τύπους γεωργίας που 
είναι σημαντικοί για την προστασία ή την 
αναβάθμιση του περιβάλλοντος, 

i) συγκεκριμένους τύπους γεωργίας που 
είναι σημαντικοί για την περαιτέρω 
διατήρηση του γεωργικού τομέα, μεταξύ 
των οποίων κι εκείνοι που περιλαμβάνουν 
την καλή μεταχείριση των ζώων,

Or. nl

Τροπολογία 552
Stéphane Le Foll

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - στοιχείο α) - σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) συγκεκριμένους τύπους γεωργίας που 
είναι σημαντικοί για την προστασία ή την 
αναβάθμιση του περιβάλλοντος, 

i) συγκεκριμένους τύπους γεωργίας 
θεμελιωμένους σε τεχνικές διαδικασίες 
πιο οικονόμες και πιο αειφόρες, που 
αξιοποιούν όλες τις λειτουργίες των 
οικοσυστημάτων και που είναι σημαντικοί 
για την προστασία ή την αναβάθμιση του 
περιβάλλοντος (βιολογική καλλιέργεια, 
γεωργία με μεθόδους συντήρησης των 
εδαφών, γεωργία που αξιοποιεί το 
χορτάρι, κλπ.), 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Les contraintes devant lesquelles se trouve l’agriculture en matière énergétique et 
d’environnement (réchauffement climatique, gestion de l’eau, raréfaction des ressources 
naturelles…) appellent à repenser le développement agricole. Il existe aujourd’hui des 
solutions déjà expérimentées par des agriculteurs qui méritent davantage de soutien de la 
part de la PAC, en raison des avantages qu’elles comportent en terme d’agricultures 
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durables. Ces solutions constituent de nouvelles formes de l’agriculture de demain.

Τροπολογία 553
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - στοιχείο α) - σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) συγκεκριμένους τύπους γεωργίας που 
είναι σημαντικοί για την προστασία ή την 
αναβάθμιση του περιβάλλοντος,

i) συγκεκριμένους τύπους γεωργίας που 
είναι σημαντικοί για την προστασία ή την 
αναβάθμιση του περιβάλλοντος, του 
κλίματος, της βιοποικιλότητας και της 
ποιότητας των υδάτων, και ειδικότερα τη 
βιολογική γεωργία και την κτηνοτροφία 
σε βοσκοτόπια,

Or. de

Αιτιολόγηση

Durch biologischen Landbau und die Weidehaltung von Tieren werden besondere Leistungen 
hinsichtlich Tierschutz, Klimaschutz, Erhaltung einer vielfältigen Kulturlandschaft und 
Artenvilfalt erbracht. Daher sollen diese beiden Bewirtschaftungsformen hier hervorgehoben 
werden.

Τροπολογία 554
Κατερίνα Μπατζελή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - στοιχείο α) - σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τη βελτίωση της ποιότητας των 
γεωργικών προϊόντων, ή

ii) τη βελτίωση των μεθόδων καλλιέργειας 
και εκτροφής ζώων με στόχο την  
παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών 
προϊόντων, ή

Or. el
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Τροπολογία 555
Κατερίνα Μπατζελή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - στοιχείο α) - σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) τη βελτίωση της εμπορίας των 
γεωργικών προϊόντων·

iii) τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, 
της διακίνησης και εμπορίας των 
γεωργικών προϊόντων·

Or. el

Τροπολογία 556
Esther De Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - στοιχείο α) - σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) τη βελτίωση της εμπορίας των 
γεωργικών προϊόντων·

iii) τη βελτίωση της εμπορίας και 
ανταγωνιστικότητας των γεωργικών 
προϊόντων· 

Or. nl

Τροπολογία 557
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - στοιχείο α) - σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) τη βελτίωση της εμπορίας των 
γεωργικών προϊόντων·

iii) τη βελτίωση της περιφερειακής 
εμπορίας των γεωργικών προϊόντων· 

Or. de

Αιτιολόγηση

Die regionale Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte erspart lange Transportwege und 
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ermöglicht eine direktere Kommunikation mit Verbraucherinnen und Verbrauchern, die sich 
positiv auf die Wertschätzung der Landwirtschaft in der Gesellschaft auswirkt. Daher sollte 
sie Gegenstand der Förderung sein.

Τροπολογία 558
Ilda Figueiredo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - στοιχείο α) - σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  iii a) την αντιστάθμιση ειδικών 
μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς 
και/ή συστήματα εκμετάλλευσης σε 
οικονομικά και κοινωνικά ευάλωτες ή 
περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές· 

Or. pt

Αιτιολόγηση

É necessário que a formulação do presente artigo contemple a compensação de desvantagens 
específicas que afectem os agricultores em geral e/ou sistemas de exploração em zonas 
económica e socialmente vulneráveis ou ecologicamente sensíveis;

Τροπολογία 559
Κατερίνα Μπατζελή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - στοιχείο α) - σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  iii a) την αντιμετώπιση της διατάραξης 
της παραγωγής και του κόστους εισροών 
όταν αυτά επηρεάζονται από εξωγενείς 
από τη γεωργία τομείς και παράγοντες.

Or. el
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Τροπολογία 560
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - στοιχείο αα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  a α)  την κατανομή, μεταξύ των γεωργών 
του ιδίου τομέα, των πόρων που 
προέκυψαν μέσω της γραμμικής μείωσης 
των ενισχύσεων εντός του ιδίου αυτού 
τομέα·

Or. es

Τροπολογία 561
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - στοιχείο αα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  a a) την ανάπτυξη της βιολογικής 
καλλιέργειας,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Les campagnes de promotion menées par l'Union européenne pour promouvoir l'agriculture 
biologique ne suffisent pas. Il est nécessaire que ce mode de production agricole respectueux 
de l'environnement soit  encouragé par des mesures de soutien spécifiques clairement 
énoncées dans l'article 68.
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Τροπολογία 562
Liam Aylward

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - στοιχείο αα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  a a) τη θέσπιση πρόσθετης ενίσχυσης για 
τους ευρωπαίους παραγωγούς 
αιγοπρόβειου κρέατος και γάλακτος, 
ώστε να αναπτυχθεί ένας ζωντανός, 
αυτάρκης ευρωπαϊκός αιγοπρόβειος 
τομέας, που θα υπακούει στην αγορά και 
θα απευθύνεται στον καταναλωτή·

Or. en

Αιτιολόγηση

The sheep/lamb and goat sector is in an exceptional crisis at the moment.  A strong and 
immediate response is needed to ensure that this sector has a future. This amendment is 
consistent with Parliament’s resolution of 19 June 2008 on the future of the sheep/lamb and 
goat sector.

Τροπολογία 563
Kyösti Virrankoski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την αντιστάθμιση ειδικών 
μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς 
στους τομείς των γαλακτοκομικών 
προϊόντων, των βοοειδών, των 
αιγοπροβάτων και του ρυζιού σε 
οικονομικά ευάλωτες ή περιβαλλοντικά 
ευαίσθητες περιοχές· 

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 564
Jan Mulder, Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την αντιστάθμιση ειδικών 
μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς 
στους τομείς των γαλακτοκομικών 
προϊόντων, των βοοειδών, των 
αιγοπροβάτων και του ρυζιού σε 
οικονομικά ευάλωτες ή περιβαλλοντικά 
ευαίσθητες περιοχές·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

The measures that are proposed by the Commission under points a, b and c of article 68, 
paragraph 1 can already be taken by the Member States under the existing rural development 
regulation, more specifically under articles 32, 33, 37 and 39 of that regulation. Introducing 
the same kind of measures under the 1st pillar of the CAP would mean double legislation. 
Moreover, rural development measures are cofinanced by the Member States for good 
reasons. Allowing Member States to take the same kind of measures under the 1st pillar 
without the cofinancing obligation, could have negative impact on the careful implementation 
of such measures.

Τροπολογία 565
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την αντιστάθμιση ειδικών 
μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς 
στους τομείς των γαλακτοκομικών 
προϊόντων, των βοοειδών, των 
αιγοπροβάτων και του ρυζιού σε 
οικονομικά ευάλωτες ή περιβαλλοντικά 
ευαίσθητες περιοχές·  

β) την αντιστάθμιση ειδικών 
μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς σε 
οικονομικά ευάλωτες ή περιβαλλοντικά 
ευαίσθητες περιοχές, π.χ. στους τομείς του 
γάλακτος, του βόειου και αιγοπρόβειου 
κρέατος, και του ρυζιού ·   
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Les dispositions prévues à l’article 68 §1 b) doivent être élargies à l’ensemble des 
agriculteurs actifs dans les zones vulnérables sur le plan économique et/ou environnemental. 
Dès lors, la liste de secteurs doit clairement être une liste indicative, les Etats membres 
devant pouvoir conserver la possibilité de soutenir certaines productions particulières dans 
des zones qu’ils considèrent comme vulnérables.

Τροπολογία 566
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την αντιστάθμιση ειδικών 
μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς 
στους τομείς των γαλακτοκομικών 
προϊόντων, των βοοειδών, των 
αιγοπροβάτων και του ρυζιού σε 
οικονομικά ευάλωτες ή περιβαλλοντικά 
ευαίσθητες περιοχές·   

β) την αντιστάθμιση ειδικών 
μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς 
στους τομείς των γαλακτοκομικών 
προϊόντων, των βοοειδών, των 
αιγοπροβάτων και άλλων τομέων του 
Κεφαλαίου IV του παρόντος Κανονισμού, 
που τα κράτη μέλη θα επιλέξουν.

Or. es

Τροπολογία 567
Csaba Sándor Tabajdi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την αντιστάθμιση ειδικών 
μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς 
στους τομείς των γαλακτοκομικών 
προϊόντων, των βοοειδών, των 
αιγοπροβάτων και του ρυζιού σε 
οικονομικά ευάλωτες ή περιβαλλοντικά 
ευαίσθητες περιοχές·   

β) την αντιστάθμιση ειδικών 
μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς 
στους τομείς των γαλακτοκομικών 
προϊόντων, των βοοειδών, των 
αιγοπροβάτων, του χοιρινού κρέατος, των 
πουλερικών και του ρυζιού σε οικονομικά 
ευάλωτες ή περιβαλλοντικά ευαίσθητες 
περιοχές και την βελτίωση της 
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ανταγωνιστικότητας αυτών των τομέων·   

Or. hu

Αιτιολόγηση

A 68-as cikk célja, hogy a tagállamok egyedi szempontjainak és igényeinek megfelelően 
rugalmas lehetőséget biztosítson egyes ágazatok támogatására. A sertés- és baromfiágazat 
fejlődését a Közös Agrárpolitika lényegében alig támogatja, miközben ezen ágazatok súlyos 
problémákkal küzdenek. Mindezért méltányos lenne, ha az új 68-as cikk keretében erre a 
tagállamoknak lehetősége nyílna.

Τροπολογία 568
Κατερίνα Μπατζελή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την αντιστάθμιση ειδικών 
μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς 
στους τομείς των γαλακτοκομικών 
προϊόντων, των βοοειδών, των 
αιγοπροβάτων και του ρυζιού σε 
οικονομικά ευάλωτες ή περιβαλλοντικά 
ευαίσθητες περιοχές.

β) την αντιστάθμιση ειδικών 
μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς 
στους τομείς των γαλακτοκομικών 
προϊόντων, του ρυζιού και του καπνού σε 
οικονομικά ευάλωτες ή περιβαλλοντικά 
ευαίσθητες περιοχές, καθώς και τους
παραγωγούς βοείου κρέατος και 
αιγοπροβείου κρέατος.

Or. el

Τροπολογία 569
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την αντιστάθμιση ειδικών 
μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς 
στους τομείς των γαλακτοκομικών 
προϊόντων, των βοοειδών, των 

β) την αντιστάθμιση ειδικών 
μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς 
στους τομείς των γαλακτοκομικών 
προϊόντων, των βοοειδών, των 
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αιγοπροβάτων και του ρυζιού σε 
οικονομικά ευάλωτες ή περιβαλλοντικά 
ευαίσθητες περιοχές·   

αιγοπροβάτων και του ρυζιού σε 
οικονομικά ευάλωτες ή περιβαλλοντικά 
ευαίσθητες περιοχές, καθώς και σε 
περιοχές προδιατεθειμένες να πληγούν 
από ξηρασία, δηλ. που στερούνται 
μονίμως νερού·   

Or. hu

Αιτιολόγηση

A klímaváltozás következtében az Európai Unióban nő az aszályos, ill. tartósan vízhiányos 
területek aránya.  

Τροπολογία 570
Esther De Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την αντιστάθμιση ειδικών 
μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς 
στους τομείς των γαλακτοκομικών 
προϊόντων, των βοοειδών, των 
αιγοπροβάτων και του ρυζιού σε 
οικονομικά ευάλωτες ή περιβαλλοντικά 
ευαίσθητες περιοχές·  

β) την αντιστάθμιση ειδικών 
μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς 
στους τομείς των γαλακτοκομικών 
προϊόντων, των βοοειδών, των 
αιγοπροβάτων , του ρυζιού, του αμύλου 
γεωμήλων και του κλωστικού λίνου σε 
οικονομικά ευάλωτες ή περιβαλλοντικά 
ευαίσθητες περιοχές· 

Or. nl

Τροπολογία 571
Peter Baco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την αντιστάθμιση ειδικών 
μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς 
στους τομείς των γαλακτοκομικών 

β)  την αντιστάθμιση ειδικών 
μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς 
στους τομείς των γαλακτοκομικών 
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προϊόντων, των βοοειδών, των 
αιγοπροβάτων και του ρυζιού σε 
οικονομικά ευάλωτες ή περιβαλλοντικά 
ευαίσθητες περιοχές·    

προϊόντων, των αιγοπροβάτων και του 
ρυζιού σε οικονομικά ευάλωτες ή 
περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές·   

Or. sk

Αιτιολόγηση

Vynechanie bravčového mäsa je opodstatnené preto, lebo bravčové mäso podobne ako 
hydinové mäso a vajcia, sa vyrábajú spôsobom z koncentrovaných krmív bez priamej väzby 
producenta mäsa na produkciu krmív 

Τροπολογία 572
Jan Mulder, Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) σε περιοχές που υπόκεινται σε 
προγράμματα αναδιάρθρωσης ή/και 
ανάπτυξης, με σκοπό την αποφυγή της 
εγκατάλειψης της γης ή/και την 
αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων 
για τους γεωργούς στις περιοχές αυτές·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

The measures that are proposed by the Commission under points a, b and c of article 68, 
paragraph 1 can already be taken by the Member States under the existing rural development 
regulation, more specifically under articles 32, 33, 37 and 39 of that regulation. Introducing 
the same kind of measures under the 1st pillar of the CAP would mean double legislation. 
Moreover, rural development measures are cofinanced by the Member States for good 
reasons. Allowing Member States to take the same kind of measures under the 1st pillar 
without the cofinancing obligation, could have negative impact on the careful implementation 
of such measures.
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Τροπολογία 573
Κατερίνα Μπατζελή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σε περιοχές που υπόκεινται σε 
προγράμματα αναδιάρθρωσης ή/και 
ανάπτυξης, με σκοπό την αποφυγή της 
εγκατάλειψης της γης ή/και την 
αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων για 
τους γεωργούς στις περιοχές αυτές.

γ) σε περιοχές που υπόκεινται σε 
προγράμματα αναδιάρθρωσης ή/και 
ανάπτυξης αλλά και σε προγράμματα 
αναδιάρθρωσης των περιφερειών 
καπνοπαραγωγής και 
βαμβακοπαραγωγής, με σκοπό την 
αποφυγή της εγκατάλειψης της γης ή/και 
την αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων
για τους γεωργούς στις περιοχές αυτές· 
προτεραιότητα μπορεί να δίνεται κυρίως 
στους νεοεισερχόμενους στον τομέα κατά 
κύριο επάγγελμα γεωργούς καθώς και 
στους νέους σε ηλικία γεωργούς·

Or. el

Τροπολογία 574
María Isabel Salinas García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σε περιοχές που υπόκεινται σε 
προγράμματα αναδιάρθρωσης ή/και 
ανάπτυξης, με σκοπό την αποφυγή της 
εγκατάλειψης της γης ή/και την 
αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων για 
τους γεωργούς στις περιοχές αυτές· 

γ) σε περιοχές που υπόκεινται σε 
προγράμματα αναδιάρθρωσης ή/και 
ανάπτυξης, με σκοπό την αποφυγή της 
εγκατάλειψης της γης ή/και την 
αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων για 
τους γεωργούς στις περιοχές αυτές, με 
δυνατότητα να δίδεται η προτεραιότητα 
στους παραγωγούς που είναι μέλη μιας 
οργάνωσης παραγωγών ή ενός γεωργικού 
συνεταιρισμού· 

Or. es
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Αιτιολόγηση

En un mercado cada vez más abierto y globalizado es lógico que las organizaciones de 
productores o cooperativas sean las mejores herramientas para poder rentabilizar las 
producciones de los agricultores y ganaderos, equilibrando la relación con sus proveedores y 
clientes, normalmente muy concentrados y con mayor poder de negociación. Resulta del todo 
lógico priorizar a aquellos productores que decidan concentrarse con el objetivo de ser más 
competitivos y hacer que la actividad agraria de la zona pueda ser rentable y sostenible.

Τροπολογία 575
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) σε περιοχές που υπόκεινται σε 
προγράμματα αναδιάρθρωσης ή/και 
ανάπτυξης, με σκοπό την αποφυγή της 
εγκατάλειψης της γης ή/και την 
αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων για 
τους γεωργούς στις περιοχές αυτές· 

(γ) σε περιοχές που υπόκεινται σε 
προγράμματα αναδιάρθρωσης ή/και 
ανάπτυξης, με σκοπό την αποφυγή της 
εγκατάλειψης της γης ή/και την 
αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων για 
τους γεωργούς στις περιοχές αυτές, ή 
επίσης την στήριξη του γεωργικού 
δυναμικού άπορων περιοχών 
χαρακτηριζόμενων από σοβαρά και 
μόνιμα διαρθρωτικά μειονεκτήματα· i

Or. en

Αιτιολόγηση

Focus assistance on peripheral and disadvantaged areas.

Τροπολογία 576
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) υπό μορφή συμμετοχής στα ασφάλιστρα 
για την ασφάλιση των καλλιεργειών

δ) υπό μορφή συμμετοχής στα ασφάλιστρα 
για τις γεωργικές ασφαλίσεις σύμφωνα με 
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σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 69· τους όρους του άρθρου 27α νέου του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ... του Συμβουλίου 
που τροποποιεί τους Κανονισμούς (ΕΚ) 
αριθ.° 320/2006, (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, 
(ΕΚ) αριθ. 3/2008 και (ΕΚ) αριθ.° (...) 
2008 για την αναπροσαρμογή της Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής·

Or. es

Αιτιολόγηση

Los autores apoyan la tesis del ponente de incluir los artículos 69 y 70 en la política de 
mercados, por ello la referencia al art 69 de la propuesta se ssustituye por art 27 bis nuevo 
por el que se enmienda  el documento 2008/0104 (CNS)

Τροπολογία 577
Esther De Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) υπό μορφή συμμετοχής στα ασφάλιστρα 
για την ασφάλιση των καλλιεργειών
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 69· 

δ) υπό μορφή συμμετοχής στα ασφάλιστρα 
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 69· 

Or. nl

Τροπολογία 578
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) υπό μορφή συμμετοχής στα ασφάλιστρα 
για την ασφάλιση των καλλιεργειών
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 69· 

δ) υπό μορφή συμμετοχής στα ασφάλιστρα 
για τις γεωργικές ασφαλίσεις σύμφωνα με 
τους όρους του άρθρου 69· 

Or. es
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Αιτιολόγηση

Se considera imprescindible que el artículo 69 ampare tanto a los seguros agrícolas como a 
los ganaderos, quedando a elección de los Estados Miembros la decisión de utilizar el 
modelo del seguro o el modelo de fondo mutual para la cobertura de los riesgos en la 
ganadería.

Τροπολογία 579
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 - στοιχείο ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ταμεία αλληλοβοήθειας για τις 
ασθένειες ζώων και φυτών σύμφωνα με 
τους όρους του άρθρου 70.  

ε) αμοιβαία κεφάλαια για τις ασθένειες 
ζώων και φυτών σύμφωνα με τους όρους 
του άρθρου 27α νέου του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. ... του Συμβουλίου που 
τροποποιεί τους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ.° 
320/2006, (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, (ΕΚ) 
αριθ. 3/2008 και (ΕΚ) αριθ.° (...) 2008 για 
την αναπροσαρμογή της Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής.

Or. es

Αιτιολόγηση

Los autores apoyan la tesis del ponente de incluir los artículos 69 y 70 en la política de 
mercados, por ello la referencia al art 70 de la propuesta se ssustituye por art 27 bis nuevo 
por el que se enmienda  el documento 2008/0104 (CNS)

Τροπολογία 580
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  1a. Το 25% τουλάχιστον των 
χρησιμοποιούμενων βάσει της 
παραγράφου 1 πιστώσεων διατίθεται για 
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τα μέτρα της παραγράφου 1, στοιχείο α), 
εδάφιο i).

Or. de

Αιτιολόγηση

Die genannten Maßnahmen müssen besonders berücksichtigt werden, da sie entscheidend zu 
den   im Rahmen des Health Check benannten neuen Prioritäten Klima, Wasserqualität und 
biologische Vielfalt beitragen.

Τροπολογία 581
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  1a. Η κατά την παράγραφο 1 στήριξη 
μπορεί να χορηγείται μέσω συλλογικών 
διαβημάτων και συλλογικών 
οργανώσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Collective approach needed to avoid spreading support too thinly.

Τροπολογία 582
Jan Mulder, Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη για τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο α) μπορεί να χορηγηθεί μόνο:

διαγράφεται

(a) εάν



PE412.054v01-00 58/69 AM\739858EL.doc

EL

(i) όσον αφορά τη στήριξη για τους 
συγκεκριμένους τύπους γεωργίας που 
αναφέρονται στο σημείο i), τηρεί τις 
απαιτήσεις σχετικά με τις 
γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 39 
παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005,
(ii) όσον αφορά τη στήριξη για τη 
βελτίωση των γεωργικών προϊόντων που 
αναφέρεται στο σημείο ii), συνάδει με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 509/2006 του 
Συμβουλίου, τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου1 και με το μέρος ΙΙ τίτλος ΙΙ 
κεφάλαιο I του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007, και
(iii) όσον αφορά τη στήριξη για τη 
βελτίωση της εμπορίας των γεωργικών 
προϊόντων που αναφέρεται στο 
σημείο iii), τηρεί τα κριτήρια που 
καθορίζονται στα άρθρα 2 έως 5 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του 
Συμβουλίου, και
(β) μόνο για την κάλυψη των πρόσθετων 
δαπανών που πράγματι διενεργήθηκαν 
και του διαφυγόντος εισοδήματος για την 
επίτευξη του σχετικού στόχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Following amendments on Article 68, paragraph 1.

                                               
1 ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1.
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Τροπολογία 583
Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη για τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο α) μπορεί να χορηγηθεί μόνο:

διαγράφεται

a) εάν:
i) όσον αφορά τη στήριξη για τους 
συγκεκριμένους τύπους γεωργίας που 
αναφέρονται στο σημείο i), τηρεί τις 
απαιτήσεις σχετικά με τις 
γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 39 
παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005,
ii) όσον αφορά τη στήριξη για τη 
βελτίωση των γεωργικών προϊόντων που 
αναφέρεται στο σημείο ii), συνάδει με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 509/2006 του
Συμβουλίου, τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου1 και με το μέρος ΙΙ τίτλος ΙΙ 
κεφάλαιο I του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007, και
iii) όσον αφορά τη στήριξη για τη 
βελτίωση της εμπορίας των γεωργικών 
προϊόντων που αναφέρεται στο 
σημείο iii), τηρεί τα κριτήρια που 
καθορίζονται στα άρθρα 2 έως 5 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του 
Συμβουλίου, και
β)μόνο για την κάλυψη των πρόσθετων 
δαπανών που πράγματι διενεργήθηκαν 
και του διαφυγόντος εισοδήματος για την 
επίτευξη του σχετικού στόχου.

Or. it

                                               
1 ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1.
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Αιτιολόγηση

La proposta pone limiti e vincoli di gestione che ostacolano l'attuazione delle misure, 
prevedendo criteri propri dello Sviluppo Rurale che non trovano adeguato campo di 
applicazione nell'ambito del 1° pilastro 

Τροπολογία 584
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη για τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο α) μπορεί να χορηγηθεί μόνο:

διαγράφεται

a) εάν
i) όσον αφορά τη στήριξη για τους 
συγκεκριμένους τύπους γεωργίας που 
αναφέρονται στο σημείο i), τηρεί τις 
απαιτήσεις σχετικά με τις 
γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 39 
παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005,
ii) όσον αφορά τη στήριξη για τη 
βελτίωση των γεωργικών προϊόντων που 
αναφέρεται στο σημείο ii), συνάδει με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 509/2006 του 
Συμβουλίου, τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου1 και με το μέρος ΙΙ τίτλος ΙΙ 
κεφάλαιο I του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007, και
iii) όσον αφορά τη στήριξη για τη 
βελτίωση της εμπορίας των γεωργικών 
προϊόντων που αναφέρεται στο 
σημείο iii), τηρεί τα κριτήρια που 
καθορίζονται στα άρθρα 2 έως 5 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του 

                                               
1 ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1.



AM\739858EL.doc 61/69 PE412.054v01-00

EL

Συμβουλίου, και
β) μόνο για την κάλυψη των πρόσθετων 
δαπανών που πράγματι διενεργήθηκαν 
και του διαφυγόντος εισοδήματος για την 
επίτευξη του σχετικού στόχου.

Or. es

Τροπολογία 585
Esther De Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 2 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη για τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο α) μπορεί να χορηγηθεί μόνο:

2. Η στήριξη για τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο α) μπορεί να χορηγηθεί μόνο  για 
την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών που 
πράγματι διενεργήθηκαν και του 
διαφυγόντος εισοδήματος για την 
επίτευξη του σχετικού στόχου.

Or. nl

Τροπολογία 586
Esther De Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 2 - στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a) εάν διαγράφεται
i) όσον αφορά τη στήριξη για τους 
συγκεκριμένους τύπους γεωργίας που 
αναφέρονται στο σημείο i), τηρεί τις 
απαιτήσεις σχετικά με τις 
γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 39 
παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005,
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ii) όσον αφορά τη στήριξη για τη 
βελτίωση των γεωργικών προϊόντων που 
αναφέρεται στο σημείο ii), συνάδει με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 509/2006 του 
Συμβουλίου, τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου1 και με το μέρος ΙΙ τίτλος ΙΙ 
κεφάλαιο I του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007, και
iii) όσον αφορά τη στήριξη για τη 
βελτίωση της εμπορίας των γεωργικών 
προϊόντων που αναφέρεται στο 
σημείο iii), τηρεί τα κριτήρια που 
καθορίζονται στα άρθρα 2 έως 5 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του 
Συμβουλίου, και

Or. nl

Τροπολογία 587
Κατερίνα Μπατζελή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 2 - στοιχείο α) - σημείο i)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) όσον αφορά τη στήριξη για τους 
συγκεκριμένους τύπους γεωργίας που 
αναφέρονται στο σημείο i), τηρεί τις 
απαιτήσεις σχετικά με τις 
γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 39 παράγραφος 
3 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2005,

i) όσον αφορά τη στήριξη για 
συγκεκριμένες καλλιέργειες και εκτροφές 
ζώων, που αναφέρονται στο σημείο i), 
τηρούνται οι απαιτήσεις που 
καθορίζονται με την διαδικασία του 
άρθρου 128 (1) και είναι συμβατές με τις 
αντίστοιχες διατάξεις του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1698/2005,

Or. el

                                               
1 ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1.
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Τροπολογία 588
Constantin Dumitriu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 2 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μόνο για την κάλυψη των πρόσθετων 
δαπανών που πράγματι διενεργήθηκαν 
και του διαφυγόντος εισοδήματος για την 
επίτευξη του σχετικού στόχου. 

διαγράφεται

Or. ro

Αιτιολόγηση

Actuala prevedere restricţionează excesiv utilizarea fondurilor prin articolul 68.

Τροπολογία 589
Esther De Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 2 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μόνο για την κάλυψη των πρόσθετων 
δαπανών που πράγματι διενεργήθηκαν 
και του διαφυγόντος εισοδήματος για την 
επίτευξη του σχετικού στόχου.

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 590
Jan Mulder, Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η στήριξη για τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 

διαγράφεται



PE412.054v01-00 64/69 AM\739858EL.doc

EL

στοιχείο β) μπορεί να χορηγηθεί μόνο:
(a) μετά την πλήρη εφαρμογή του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης στον 
σχετικό τομέα σύμφωνα με τα άρθρα 54, 
55 και 71·
(β) στο βαθμό που είναι αναγκαίο για τη 
δημιουργία κινήτρου για τη διατήρηση 
των τρεχόντων επιπέδων παραγωγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Following amendments on Article 68, paragraph 1.

Τροπολογία 591
Constantin Dumitriu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.Η στήριξη για τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο β) μπορεί να χορηγηθεί μόνο:
(a) μετά την πλήρη εφαρμογή του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης στον 
σχετικό τομέα σύμφωνα με τα άρθρα 54, 
55 και 71·

διαγράφεται

(β) στο βαθμό που είναι αναγκαίο για τη 
δημιουργία κινήτρου για τη διατήρηση 
των τρεχόντων επιπέδων παραγωγής.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Actuala prevedere restricţionează excesiv utilizarea fondurilor prin articolul 68.
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Τροπολογία 592
Vincenzo Aita

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 3 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η στήριξη για τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο β) μπορεί να χορηγηθεί μόνο: 

3. Η στήριξη για τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο β) μπορεί να χορηγηθεί μόνο στο 
βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για να 
ενθαρρυνθεί η διατήρηση των σημερινών 
επιπέδων απασχόλησης και παραγωγής: 

Or. it

Τροπολογία 593
Brian Simpson, Neil Parish, Christel Schaldemose, Lily Jacobs, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 3 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η στήριξη για τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο β) μπορεί να χορηγηθεί μόνο:  

3. Η στήριξη για τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχεία α) και β) μπορεί να χορηγηθεί 
μόνο: 

Or. en

Αιτιολόγηση

It is important to restrict the use of Article 68 to ensure that it is not used to create new 
competitive distortions. It should be a condition of Article 68 that it may only be used when a 
member state has fully decoupled all support payments.
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Τροπολογία 594
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 3 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η στήριξη για τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο β) μπορεί να χορηγηθεί μόνο:  

3. Η στήριξη για τα μέτρα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχεία α) και β) μπορεί να χορηγηθεί 
μόνο: 

Or. en

Αιτιολόγηση

It is important to restrict the use of Article 68 to ensure that it is not used to create new 
competitive distortions and to ensure that it can only be used to addressed specific problems 
in the dairy sector that might be caused by the phasing out of milk quotas in some sectors. It 
should be a condition of Article 68 that it may only be used when a member state has fully 
decoupled all support payments.

Τροπολογία 595
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 3 - στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a) μετά την πλήρη εφαρμογή του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης στον 
σχετικό τομέα σύμφωνα με τα άρθρα 54, 
55 και 71·

διαγράφεται

Or. es
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Τροπολογία 596
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 3 - στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) μετά την πλήρη εφαρμογή του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης στον 
σχετικό τομέα σύμφωνα με τα άρθρα 54, 
55 και 71·

(α) μετά την πλήρη εφαρμογή της πλήρους 
αποσύνδεσης σε όλους τους τομείς·

Or. en

Τροπολογία 597
Brian Simpson, Neil Parish, Christel Schaldemose, Lily Jacobs, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 3 - στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) μετά την πλήρη εφαρμογή του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης στον 
σχετικό τομέα σύμφωνα με τα άρθρα 54, 
55 και 71·

(α) μετά την πλήρη εφαρμογή της πλήρους 
αποσύνδεσης σε όλους τους τομείς·

Or. en

Τροπολογία 598
Brian Simpson, Neil Parish, Christel Schaldemose, Lily Jacobs, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 3 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) στο βαθμό που είναι αναγκαίο για τη 
δημιουργία κινήτρου για τη διατήρηση 
των τρεχόντων επιπέδων παραγωγής.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 599
Alyn Smith

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 3 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) στο βαθμό που είναι αναγκαίο για τη 
δημιουργία κινήτρου για τη διατήρηση 
των τρεχόντων επιπέδων παραγωγής.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 600
Peter Baco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 3 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στο βαθμό που είναι αναγκαίο για τη 
δημιουργία κινήτρου για τη διατήρηση 
των τρεχόντων επιπέδων παραγωγής. 

διαγράφεται

Or. sk

Αιτιολόγηση

Tento návrh zásadne neguje pôsobenie trhových síl a znevýhodňuje producentov s vyšším 
(doteraz nevyužívaným) výrobným potenciálom.

Τροπολογία 601
Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 - παράγραφος 3 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στο βαθμό που είναι αναγκαίο για τη β) στο βαθμό που είναι αναγκαίο για τη 
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δημιουργία κινήτρου για τη διατήρηση των 
τρεχόντων επιπέδων παραγωγής. 

δημιουργία κινήτρου για τη διατήρηση των 
τρεχόντων επιπέδων παραγωγής, χωρίς
παραβίαση της θεμελιώδους αρχής της 
αποσύνδεσης των πριμοδοτήσεων

Or. de

Αιτιολόγηση

Eine Stützung für Maßnahmen nach Absatz 1 Buchstabe b ist sinnvoll und hilft, 
Strukturbrüche zu verhindern. Dennoch sollte sichergestellt werden, dass es nicht durch eine 
zu breite Anwendung dieser Maßnahmen zu Wettbewerbsverzerrungen im jeweiligen Sektor 
kommt und dem Grundgedanken der Entkopplung 
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